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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR BRAJDA-DOLAC 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-01/9 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  15.09.2010. 
                                      

 
ZAPISNIK 

SA 4. SJEDNICE VMO BRAJDA-DOLAC 
 

4. sjednica VMO Brajda-Dolac održana je 14.09.2010. (utorak) s početkom u 18:00 sati u 
prostorijama MO Brajda-Dolac, Pomerio 26. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

• Gordana Šopić, predsjednica VMO 
• Ljiljana Mikin, zamjenica predsjednice 
• Zoran Kolanović, član VMO 
• Davor Batagelj, član VMO 
• Marina Stamenković,  tajnica MO 

 
Ostali nazočni: 
- Denis Povh, Tajnik Kluba navijača "Armada" Rijeka 

Sjednici nisu bili nazočni: 
• Igor Sušić, član VMO  

 
 
Prije početka sjednice Predsjednica VMO Gordana Šopić izvijestila je nazočne članove Vijeća MO 
o zahtjevu Tajnika Kluba navijača "Armada" Rijeka,  Denisa Povha za  oslikavanje zida u ulici 
Pomerio 26, te predlaže da se dnevni red nadopuni točka razno  na kojem bi se prezentirao 
zahtjev. 
Vijeće MO Brajda-Dolac prihvatilo je  prijedlog Predsjednice VMO.  
 
 

 

Sjednicu je otvorila Predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje zapisnika s 2. sjednice VMO 
2. Prijedlog programa iz kulture za 2011. god. 
3. Zahtjevi za odreñivanjem kasnijeg završetka radnog vremena  
    ugostiteljskog objekta caffe bara "Cafe la tour", Blaža Polića 7     
4. Razno  

 
  

 
 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
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AD 1   
 
Zapisnik s 2. sjednice usvojen je jednoglasno bez primjedbi. 
 
 
 
AD 2   
 
Tajnica MO Brajda-Dolac prezentirala je Vijeću MO prijedlog programa iz kulture na temu izložba 
starih i novih fotografija sa lokacije MO Brajda-Dolac čiju je temu osmislila zamjenica Predsjednice 
Ljiljana Mikin. Vijeće MO je prezentiran program ocijenilo pozitivno i pohvalilo zamjenicu 
Predsjednice Ljiljanu Mikin na lijepoj ideji. Nakon rasprave Vijeće MO nije prihvatilo poseban 
program iz kulture za 2011. god., te je odlučilo da će se  u okviru obilježavanja Dana MO održati 
jedna izložba slika. 
 
Zaključak: Vijeće MO nije prihvatilo prijedlog programa iz kulture za  2011. god.  

 
 
 
AD 3   
 
Predsjednica Vijeća Gordana Šopić izvijestila  je Vijećnike o Zahtjevima OGU za poduzetništvo za  
odreñivanjem kasnijeg završetka radnog vremena ugostiteljskog objekta caffe bara "Cafe la tour", 
Blaža Polića 7 na dan: 
7. i 14. listopada 2010. godine kada bi taj ugostiteljski objekt radio do 01:00 sat 
21. i 28. listopada 2010. godine kada bi taj ugostiteljski objekt radio do 01:00 sat. 
Produženje radnog vremena vlasnik traži radi organiziranja večeri studenata četvrtkom. 
  
Zaključak: Vijeće MO nije dalo pozitivno mišljenje u  pogledu zahtjeva OGU za 
poduzetništvo za odreñivanjem kasnijeg završetka radnog vremena caffe bara "Cafe la 
tour", Blaža Polića 7 za navedene dane  zbog učestalih pritužbi grañana na buku. 
 
 
 
AD 4  
 
1. Tajnik Kluba navijača "Armada" Rijeka,  Denis Povh  Vijećnicima MO  prezentirao je  projekt  
oslikavanja grafita na zidu u ulici Pomerio 26. 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac ovlašćuje Predsjednicu Vijeća Gordanu Šopić da u ime 
Vijeća MO Brajda-Dolac  pred nadležnim tijelima pokrene postupak za  ishodovanje  svih 
potrebnih dozvola i suglasnosti radi realizacije predloženog projekta.  Prije predlaganja 
postupka obavijestiti članove Vijeća MO. 
 
 
2. Vijeće MO  usvojilo je  rebalans za program Djeda Božićnjaka  2010. godine.   
 
3. Tajnica je na sjednici Vijeća  izvijestila  Vijećnike  o  Uputama za prijavu programskih aktivnosti 
mjesnih odbora, KLASA:026-04/10-02/46, UR.BROJ: 2170/01-09-10-10-1 od 08. rujna 2010. god.  
koje financira Odjel za gradsku samoupravu a koje su Vijećnicima dostavljene i u pozivu na 
sjednicu Vijeća.  
 
Zaključak:  Vijećnici MO su Upute primili na znanje  te će o programskim aktivnostima MO 
Brajda-Dolac  koje  financira  Odjel za gradsku samoupravu  razmatrati  na slijedećoj 
sjednici. 
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4. Tajnica MO je pripremila i uručila članovima Vijeća  dopis Rijeka prometa zaprimljen dana 
13.09.2010. god. – Prijedlog dodatne lokacije po prioritetima iz 2010. god. – Hitno očitovanje 
Ur.br.: 04-1790-IO/L.K. od 10.09.2010. 
Rijeka promet u dopisu navodi da se shodno planiranim sredstvima te ugovorenim radovima za 
komunalne prioritete  pojavila razlika od 35.394,70 kn (s PDV om) koje preostaju za utrošiti. 
Član Vijeća Zoran Kolanović predložio je  sanaciju nogostupa u ulici Pomerio i u Studenskoj ulici 
dok je zamjenica Predsjednice Ljiljana Mikin predložila sanaciju nogostupa na području kod Indexa 
u ulici Blaža Polića.  
Tajnica MO je izvijestila Vijećnike o  realiziranim komunalnim  prioritetima iz 2010. god.   
 
Zaključak: Vijeće MO suglasno je da će nakon obilaska terena Vijećnika na slijedećoj 
sjednici Vijeća  donijeti konačnu odluku gdje će se utrošiti preostala razlika u iznosu od 
35.394,70 kn (s PDV-om).           
 
  
5. Tajnica je izvijestila  Vijećnike o mogućnosti štampanja Biltena za 2011. godinu.        
    
Zaključak:  Vijeće MO  je donijelo odluku da će u 2011. godini izdati jedan broj biltena,  broj 
komada po biltenu – 700, u formatu A5.   
 
6.  Predsjednica Vijeća  pročitala je Vijećnicima dopis Odjela gradske uprave za poduzetništvo 
KLASA: 302-01/10-01/4, URBROJ: 2170-01-03-10-10/23 TM od 08. rujna 2010. god.  
Predmet: Financiranje programa rada vijeća MO -  očitovanje.   
 
Zaključak: O prijedlogu programa za najljepšu okućnicu i balkon koje Vijeća MO-a trebaju  
dostaviti  do 30.09.2010. god., Vijeće MO Brajda-Dolac će raspravljati na slijedećoj sjednici. 
 
7. Tajnica MO je pripremila i uručila članovima Vijeća e-mail  Ovlaštenog predstavnika suvlasnika 
stanova S.V.Čiče 7, Zvonka Crnčića  koji su upućeni Čistoći d.o.o. i  Odjelu gradske uprave za   
komunalni sustav. 
Predmet: Izmještaj posuda za otpad – zahtjev, Preraspored posuda za smeće i Odgovor – posude 
za otpad. 
 
Zaključak: Vijeće MO je primilo na znanje  e-mail  Ovlaštenog predstavnik suvlasnika 
stanova S.V.Čiče 7, Zvonka Crnčića. Rasprave nije bilo. 
 
S  obzirom da se više nitko nije javljao za riječ, Predsjednica VMO je izvijestila VMO da će se 
slijedeća sjednica Vijeća održati 29.09.2010.god. u prostorijama MO Brajda-Dolac u 18:00 h.  

 
Sjednica je završila u 20:00 h. 

 
 
 

 

. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3)  stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Marina Stamenković 

Predsjednica VMO Brajda-Dolac:  
Gordana Šopić 

 


